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Nr. 
Plānotās promocijas 

darba tēmas nosaukums 

Plānotie promocijas 

darba vadītājs/-i 

E-pasts, uz kuru rakstot 

var saņemt detalizētu 

informāciju par 

piedāvāto promocijas 

darba tēmu 

Pētījuma apraksts 

1.   Antropometriskā statusa 

un ķermeņa kompozīcijas 

raksturojums Latvijas 

sievietēm vecumā pēc 35 

gadiem 

Asoc. prof. Liāna Pļaviņa,  

Doc. Silvija Umbraško  

 Liana.Plavina@rsu.lv Ķermeņa  kompozīcijas raksturojums un tā modeļa izveide  

Latvijas sievietēm vecuma grupās pēc 35 gadiem ir aktuāls, 

ņemot vērā tā ietekmi uz vispārējo veselības un labklājības  

sievietes stāvokli sabiedrībā, kā arī uz darba spēju līmeni 

saglabāšanu un uzturēšanu ilgtermiņā. Individuālajā dzīves 

ciklā sievietes organismā dažādos orgānos un orgānu 

sistēmās notiek secīgas morfoloģiskas un funkcionālas 

pārmaiņas. Informācija par sievietes bioloģisko statusu un tā 

rādītājiem iegūst vērtību daudzās teorētiskās un praktiskās 

disciplīnās medicīnā un bioloģijā. Katram ontoģenēzes 

periodam ir raksturīga noteikta organisma un apkārtējās 

vides mijiedarbība. Galvenie antropometriskie rādītāji 

raksturo cilvēka fizisko attīstību, individuālās un grupu 

(etniskās, teritoriālās, vecuma) atšķirības– garums, masa, 

apkārtmēri. Cilvēka ķermeņa kompozīciju nosaka ar 

formulām: ķermeņa taukaudu, muskuļu īpatsvars, kaulu 

īpatsvars. Sakarā ar Latvijas sievietes darba mūža ilguma 

pieaugumu un ilgdzīves pagarinājumu pētījumā paredzēts 

izveidot antropoloģiskā statusa raksturojumu Latvijas 

sievietēm pēc 35 gadiem, ņemot vērā  veselības aprūpes 

speciālistu vajadzību pēc statistiski ticamiem datiem. 
 

2.   Antropometriskie 

parametri un saslimstības 

rādītāji Rīgas 

iedzīvotājiem 

Asoc. prof. Liāna Pļaviņa, 

Asoc. prof. Dzintra Kažoka  

Silvija.Umbrasko@rsu.lv   Ir RSU Ētikas komitejas akcepts, ir uzsākts pētījums un 

mērījumi.   
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vecumposmā pēc 60 

gadiem  

 

3.  Augšanas un attīstības 

īpatnības bērniem un 

jauniešiem no 

dzimšanas  līdz 18 gadu 

vecumam  

 

Doc.  Silvija Umbraško,  

Asoc. prof. Liāna Pļaviņa  

Silvija.Umbrasko@rsu.lv  Tiek apsekoti bērni no dzimšanas 1 reizi gadā, veikti 

antropometriskie mērījumi vieniem un tiem pašiem bērniem. 

Tas ir longitudināls pētījums 18 gadu garumā. Tagad šiem 

bērniem ir 14 – 15 gadu.  

4.  Dzelzs deficīta pazīmju 

identifikācija trihogrammā 

un to nozīme hroniskas 

telogēnas matu izkrišanas 

prognozēšanai 

Prof. Ingmārs Mikažāns,  

Doc. Elga Sidhoma 

Ingmars.Mikazans@rsu.lv  

Elga.Sidhoma@rsu.lv  

Pētījumi par dzelzs deficīta lomu hroniskas telogēnas matu 

izkrišanas (CTE) izraisīšanā ir pretrunīgi. Pētījumā paredzēts 

rast atbildi uz šo jautājumu izmantojot standartizētu matu 

saknīšu izmeklēšanas metodi – trihogrammu. Veicot 

trihogrammas jau vairāk kā 20 gadus, ir novērots, ka 

gadījumos, kad trihogrammā matu saknītē atrod izteikti 

tumšu, darvai līdzīgu pigmentāciju (neatkarīgi no matu 

esošās krāsas – arī gaišas matu krāsas), tas parasti korelē ar 

asins analīzē konstatējamu ļoti pazeminātu feritīna līmeni, un 

uzlabojot feritīna rādījumus šiem pacientiem matu izkrišana 

stabilizējas. Pētījumā paredzēts izpētīt šīs pazīmes nozīmi un 

pielietojamību praksē ārstējot CTE pacientus. 

5.  Antimikrobiālo peptīdu 

nozīme un daudzums 

epidermā atopiskā 

dermatīta pacientiem 

Prof. Ingmārs Mikažāns,  

Prof. Ilona Hartmane 

Ingmars.Mikazans@rsu.lv  

Ilona.Hartmane@rsu.lv  

Ar neinvazīvu “līmlentes metodi” (ang. Tape striping) tiek 

ievākti pacientu paraugi, antimikrobiālo peptīdu daudzums 

tiek noteikts izmantojot ELISA. 
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mailto:Ingmars.Mikazans@rsu.lv
mailto:Elga.Sidhoma@rsu.lv
mailto:Ingmars.Mikazans@rsu.lv
mailto:Ilona.Hartmane@rsu.lv


Promocijas darba vadītāju definētās promocijas darbu tēmas reflektantiem 2022./2023. akadēmiskā gada uzņemšanai 

Veselības aprūpē 

 

3 

 

Nr. 
Plānotās promocijas 

darba tēmas nosaukums 

Plānotie promocijas 

darba vadītājs/-i 

E-pasts, uz kuru rakstot 

var saņemt detalizētu 

informāciju par 

piedāvāto promocijas 

darba tēmu 

Pētījuma apraksts 

6.  Digitālās intervences 

izveide sirds un asinsvadu 

slimību primārās 

profilakses veicināšanai 

Latvijas kultūrvidē 

 

Prof. Kristīne Mārtinsone Kristine.Martinsone@rsu.lv Plašāka informācija konsultācijas laikā. 

7.  Digitālās intervences 

izveide onkoloģisko 

slimību primārās 

profilakses veicināšanai 

Latvijas kultūrvidē 

 

Prof. Kristīne Mārtinsone Kristine.Martinsone@rsu.lv Plašāka informācija konsultācijas laikā. 

8.  Pārmantotais resnās-

taisnās zarnas vēzis  

 

Asoc. prof. Andris 

Gardovskis  

Andris.Gardovskis@rsu.lv   Izpētīt klīniskās un molekulārās pārmantotā resnās un taisnās 

zarnas vēža īpatnības.  

9.  Obstruktīvās defekācijas 

sindroms  

 

Asoc. prof. Andris 

Gardovskis  

Andris.Gardovskis@rsu.lv   Pētīt  ODS ārstēšanas efektīvākās metodes.  

10.  Feohromocitomu 

epidemioloģija, 

malignitātes potenciāls un 

ārstēšanas rezultāti  

 

Prof. Jānis Gardovskis,  

Prof. Ilze Konrāde  

Janis.Gardovskis@rsu.lv  Feohromocitomu sastopamība Latvijā. Pirmsoperācijas 

malignitātes potenciāla noteikšana un tā korelācija ar 

morfoloģiju. Ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti.  

11.  Postoperatīvas 

hipokalciēmijas biežums 

Asoc. prof. Zenons Narbuts,  

Prof. Ilze Konrāde  

Zenons.Narbuts@rsu.lv   Ca, PTH – kalcija un D vit substitūcija 1 un 6 mēnešus pēc 

operācijas. Korelācija ar operācijā vizualizēto 
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vairogdziedzera ķirurģijā 

un to novēršana 

 

epitēlijķermenīšu skaitu, transplantāciju. Korelācija ar 

malignu morfoloģiju un limfadenektomiju.  

12.  Permanentu komplikāciju 

biežums vairogdziedzera 

ķirurģijā un to novēršana 

 

Prof. Jānis Gardovskis, 

Asoc. prof. Zenons Narbuts  

  

Zenons.Narbuts@rsu.lv   Ca, PTH – kalcija un D vit substitūcija 1 un 6 mēnešus pēc 

operācijas, balss saišu stāvoklis - 1 un 6 mēnešus pēc 

operācijas. Korelācija ar operācijā vizualizēto 

epitēlijķermenīšu skaitu, transplantāciju, intraoperatīvu 

neiromonitorēšanu. Korelācija ar malignu morfoloģiju un 

limfadenektomiju.  

13.  Operācijas un 

perioperatīvā perioda 

atšķirības pacientiem ar 

hormonāli aktīviem un 

neaktīviem virsnieru 

veidojumiem 

 

Prof. Jānis Gardovskis  Janis.Gardovskis@rsu.lv   TA pirms operācijas, Operācijas ilgums, TA operācijas laikā, 

Anestēzijas atšķirības, Veidojumu lielums un morfoloģija, 

TA pēc operācijas, Stacionēšanās ilgums  

14.  Hepatocelulāras 

karcinomas recidīva riska 

faktori pacientiem pēc 

ķirurģiskas ārstēšanas 

  

Asoc. prof. Artūrs Ozoliņš  Arturs.Ozolins@rsu.lv   Plašāka informācija konsultācijas laikā. 

15.  Mikrobioma nozīme aknu 

abscesu patoģenēzē un 

prognozē  

 

Asoc. prof. Artūrs Ozoliņš  Arturs.Ozolins@rsu.lv   Plašāka informācija konsultācijas laikā.  
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16.  Bakteriofāgu loma 

periodontīta patoģenezē 

Prof. Ingrīda Čēma Ingrida.Cema@rsu.lv Plašāka informācija konsultācijas laikā.  

 


